امتحانات البكالوريا
www.9alami.com
االمتحان الجهوي الموحد
الدورة االستدراكية :يوليوز 4102
المادة
المستوى

مدة اإلنجاز
التربية اإلسالمية
األولى من سلك البكالوريا

ساعة ونصف
الشعــــبة

عناصـر
اإلجابة
المعامل

الصفحة
1
1

2
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عناصر اإلجابة وسلم التنقيط
أوال :
1ـ التواصل هو التفاعل االيجابي الناتج عن استعمال حواس التواصل في ارسال الخطاب وفي استقباله النابع عن رغبة صادقة في صلة االخر
واالتصال بوجدانه/.......هو نشاط شفهي أوكتابي  ،يتم بتبادل األفكار واآلراء والمعلومات عن طريق االرسال واالستقبال بواسطة نظام  1 ..ن
 2ـ الفرق بين الخالف واالختالف أن الخالف تباين في الوسائل والغايات  ،بينما االختالف تباين في الوسائل مع اتحاد الغايات  ...أو أن االختالف
أمر طبيعي يغني الفكر إذا روعيت شروطه وآدابه  ،بينما الخالف قرين الفرقة والعداوة 1 ...ن
األمثلة :كل مثال مقبول (خالف فرعون وموسى عليه السالم حول األلوهية – االختالف في الدين ( ) ..اختالف الصحابة حول الصالة في
الطريق إلى بني قريظة – االختالف في االجتهاد  5,0 )...ن
 3ـ اسلوب الحوار المناسب لتوضيح ما اشكل على السائلين هو اسلوب الحوار الوصفي التصويري أو اسلوب ضرب المثل ألنه اسلوب يعتمد
المثال والتشبيه لتقريب المعنى الى أفهام المخاطبين فيزول اإلشكال و يتحقق القبول واالرتياح لديهم 1 ...ن
 4ـ كل ما يفيد تحقيق التوافق مع الذات ومع الغير ،فااليمان منبع كل طمانينة وامن يجعل االنسان يشعر بسكينة العبودية ويستشعر القرب من هللا
تعالى يؤمن بالحياة الباقية ويعمل لها ،يعيش كريما عزيز النفس الن ايمانه يخلصه من عبودية غيره 1 .ن
1ن
الدليل الشرعي :قوله تعالى ( :من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة …)..النحل 79
 5ـ يرجع انتشار االمراض النفسية في المجتمعات االسالمية الى ضعف االيمان وطغيان القيم المادية حيث يختل التوازن بين الروح والمادة
5,0ن
 6ـ من النصائح المحققة للصحة النفسية  :التقوى واالستقامة ـ تقوية الصلة باهلل ـ الفهم الصحيح للوجود والحياة ـ تقبل الذات برضى وارتياح ـ
محاسبة النفس والتسامح مع الغير ـ التخطيط للمستقبل ـ قبول االختالف …....يكتفى بذكر أربع 1 .ن
 9ـ يتجلى دور العقود التبرعية في تحقيق التنمية في كونها تساهم في ترويج المال وتحارب تكدسه في ايدي قلة من االغنياء مما يعمم فائدته
ويوسع دائرة االنتفاع به  ،بالتبرع تتحسن القدرة الشرائية للطبقات الضعيفة ويكثر الرواج .كما ان التبرع يساعد على الزيادة في االنفاق على
المؤسسات والمشاريع التنموية في شتى المجاالت من صحة وتعليم وطرق وغيرها  ،وكلها من ركائز التنمية1 .ن

ثانيا :
 -1كل ما يفيد  :المفهوم الحقيقي للتوسط في الحياة 1 .ن
 -2العواقب  :أن يصبح االنسان مسخرا للحياة معرضا للهالك – الندم والحسرة على سوء النتيجة1 ...ن
 -3كل ما يفيد  :دعوة اإلسالم إلى كسب المال باعتباره ضروريا من ضرورات الحياة وقوامها  ،إال أنه شرط التوسط واالعتدال في كسبه
و إنفاقه ،فهو في كل األحوال وسيلة وليس غاية  1 ...ن

ثالثا :
أهمية الموضوع ومحاوره 1 :ن
مراحل إعداده وما واكبها من صعوبات  2 :ن
سالمة اللغة واألسلوب  1 :ن
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رابعا :
 ) 1أ ) العاصب مع غيره هو أنثى ترث بالتعصيب بسبب اجتماعها مع أنثى أخرى ،أما العاصب بغيره فهو أنثى يعصبها ذكر في نفس
درجتها وصفتها 5,0 .ن
ب ) حجب نقص هو منع الوارث من أوفر حظيه  ،أما حجب حرمان فمنعه من حظه كليا 5,0 .ن
)2
قيمة السهم الواحد 128000/ 8 = 16000 :
حاالت الورثة 1 :ن
8
6
التاصيل 1 :ن
3*16000= 48000
3
زوجا 3
1/2
العول  1 :ن
1*16000= 16000
1
أما 1
1/6
النصيب بالدرهم  1 :ن
3*16000= 48000
3
أختا شقيقة 3
1/2
1*16000= 16000
1
أختا ألب 1
1/6
0
0
جدة ألب 0
ح
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